
 

Nieuwsbrief Vliegbasis Leeuwarden september 2019 editie 
  

 

  

  

 

IN DEZE EDITIE: 
 
OEFENING: FWIT (UPDATE EN PLANNING) 

BOMMEN OP DE VLIEHORS RANGE 
 

  

 

  

 

OEFENING: FWIT (UPDATE EN PLANNING) 
 

  



 

Sinds 19 april dit jaar vindt de Fighter Weapons Instructor Training (FWIT) plaats 
vanaf vliegbasis Leeuwarden. Deze hoogwaardige training wordt georganiseerd 
door het 322 TACTES squadron van Leeuwarden, het kenniscentrum op het gebied 

van jachtvliegen. De klas bestaat uit elf F-16 vliegers, zowel uit Nederland als 
Portugal en België.  
 
In september zal het verloop van de FWIT als volgt zijn: 

• Week 37 & 38: Air-to-Surface boven Noord-Nederland. Er wordt geoefend met 
(fictieve) doelen op de grond. 

• Week 39: Low Level Air-to-Surface boven Noord-Nederland. Er wordt laag geoefend 
met (fictieve) doelen op de grond. 

• Week 40 t/m 42: Avondvliegen.  

Voor meer informatie over de FWIT kunt u de volgende bronnen raadplegen: 

• Leeuwarder Courant  
• Omrop Fryslân 
• Huis aan Huis  
• RTV Drenthe (nieuw toegevoegd) 

 

  

 

  

 

BOMMEN OP DE VLIEHORS RANGE 
  

Van maandag 23 september tot en met woensdag 25 september 2019 trainen F-16’s 
van de Belgische luchtmacht in het afwerpen van bommen met explosieve lading op 

de NAVO oefenlocatie de Vliehors Range op Vlieland. Daarnaast maakt ook de United 
States Air Force (USAF) gebruik van de Range met F-15 gevechtsvliegtuigen. In deze 

periode worden bommen van het type MK82 (500 ponders) afgeworpen. De vluchten 
vinden plaats in de late ochtend en de late middag. 
 
De Vliehors Range bevindt zich op het meest westelijke deel van Vlieland en bestrijkt een 
gebied van ongeveer 17 vierkante kilometer. Op het terrein zijn verschillende doelen opgesteld 

voor vliegtuigen: bomdoelen, schietdoelen en raketdoelen. Tijdens oefeningen is de Vliehors 
Range op Vlieland voor publiek gesloten. De grens van het oefenterrein is gemarkeerd met 
waarschuwingsborden en tijdens oefeningen voorzien van rode vlaggen. 
 
Bij deze trainingsvluchten richt het Bureau Geluidshinder van de Koninklijke Luchtmacht op 
Texel meetposten in, waarbij de geconstateerde weersomstandigheden en de daaruit 
voortvloeiende geluidsbelasting bepalend zijn voor het kunnen uitvoeren van de geplande 

oefeningen. Deze mobiele meetposten staan in direct contact met de verkeerstoren van de 
Vliehors Range. 
 

Voor informatie over vliegbewegingen zie www.defensie.nl/actueel/vliegbewegingen of NOS 
teletekst pagina 766. Voor klachten kunt u eveneens terecht op de website van Defensie. Ook 
kunt u uw klacht indienen via het landelijke telefoonnummer: 0800-0226033. 

 

https://luchtmacht.us17.list-manage.com/track/click?u=57eb605a78fae5a6cfc23e7f7&id=2c43f87e24&e=215fbf51dd
https://luchtmacht.us17.list-manage.com/track/click?u=57eb605a78fae5a6cfc23e7f7&id=fd548aa119&e=215fbf51dd
https://luchtmacht.us17.list-manage.com/track/click?u=57eb605a78fae5a6cfc23e7f7&id=f6485976e3&e=215fbf51dd
https://luchtmacht.us17.list-manage.com/track/click?u=57eb605a78fae5a6cfc23e7f7&id=5e072851cf&e=215fbf51dd
https://luchtmacht.us17.list-manage.com/track/click?u=57eb605a78fae5a6cfc23e7f7&id=45ebf5d4fd&e=215fbf51dd


  

 

  

 

KALENDER 
 

  

 

 

20 september t/m 4 oktober – avondvliegen FWIT 

Avondvliegen 

 

 

23 t/m 27 september  

Live bommen op de Vliehors Range 
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